UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO________________
DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2059 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc
lập - Tự do - Hạnh phúc
____________________________________
An Giang, ngày 15 tháng 7 năm 2021

V/v thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi
toàn tỉnh An Giang theo công văn số
694/UBND-KGVX ngày 14/7/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh

Kính gửi:
- Trưởng phòng chức năng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện công văn số 694/UBND-KGVX ngày 14/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc tăng cường thực hiện cách ly xã hội trên phạm vi toàn tỉnh An Giang (theo Chỉ thị số 16/CTTTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ), Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các
đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau:
1. Bằng hình thức phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (tại Công văn số 694/UBND-KGVX
ngày 14/7/2021); tiếp tục rà soát các nội dung triển khai của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 các cấp và của ngành GDĐT.
2. Tiếp tục vận động Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người thân gương
mẫu tích cực và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; triển khai
thực hiện nghiêm việc thực hiện 5 K, khai báo y tế hằng ngày và bố trí người theo dõi, giám sát
việc khai báo y tế của đơn vị (để truy vết khi cần thiết).
3. Tiếp tục triển khai Công văn số 1076/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 26/4/2021 của Sở
GDĐT; công văn số 2040/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 13/7/2021 về việc hướng dẫn công tác
ôn tập và tổ chức dạy học cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021-đợt 2.
4. Trong thời gian thực hiện Công văn số 694/UBND-KGVX ngày 14/7/2021 (kể từ lúc 0
giờ ngày 15/7/2021 đến hết ngày 25/7/2021), tùy theo tình hình thực tế công việc, Thủ trưởng của
cơ quan, đơn vị có thể bố trí người làm việc tại nhà nhưng không làm ảnh hưởng đến công việc
của cơ quan, đơn vị; có phân công trực trong giờ hành chính; khi di chuyển từ nhà đến nơi làm
việc và ngược lại, cần mang theo thẻ công chức để phối hợp với lực lượng làm nhiệm vụ phòng,
chống dịch Covid-19 (khi cần).
Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này./.
Nơi nhận:
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